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Ympäristökorvaus

Tulevat muutokset
Luonnos 7.1.2016



Tulevia muutoksia 
ympäristökorvaukseen

• Uuden toimenpiteen valinta
– Vanhan ohjelmakauden erityistukisopimuksen 

päättyessä 
– Lumo-pellot ja suojavyöhykkeet: Voi valita 

toimenpiteen monivuotiset 
Ympäristönhoitonurmet ja ilmoittaa 
suojavyöhykkeeksi

– Turvepeltojen pitkäaik. nurmiviljely: Voi valita 
toimenpiteen Ympäristönhoitonurmet ja 
ilmoittaa monivuotiseksi ympäristönurmeksi



Tulevia muutoksia 
ympäristökorvaukseen

• Toimenpiteen vaihtaminen
– Muutos neuvojan puollolla tehtävään 

vaihtamiseen
– Korvausmäärä €/ha ei saa kasvaa

• Rajoitukset toimenpiteissä
– Lietelannan sijoittaminen ja Ravinteiden ja org. 

aineiden kierrättäminen 
– Korvaus maksetaan enintään 60%:lle 

sitoumusalasta



Tulevia muutoksia 
ympäristökorvaukseen

• Rajoitukset toimenpiteissä
– Valumavesien hallinta

– Uutta alaa voi ilmoittaa ainoastaan kahden 
ensimmäisen sitoumusvuoden aikana

– Ympäristönhoitonurmet
– Uusia suojavyöhykkeitä ei voi ilmoittaa (huom. 

päättyvät eritystukisopimukset)



Tulevia muutoksia 
ympäristökorvaukseen

• Rajoitukset toimenpiteissä
– Peltojen talviaikainen kasvipeitteisyys

– Kasvipeitteisyysprosenttia ei voi täyttää 
suojavyöhykkeillä ja monivuotisilla 
ympäristönurmilla, luonnonhoitopeltonurmilla, 
viherlannoitusnurmilla, monimuotoisuuspelloilla 
ja monivuotisten puutarhakasvien katetulla 
alalla eikä vanhan ohjelmakauden 
erityistukisop. aloilla



Tulevia muutoksia 
ympäristökorvaukseen

• Rajoitukset toimenpiteissä
– Peltoluonnon monimuotoisuus

– Kerääjäkasveista maksetaan enintään 25%:lle 
sitoumusalasta

– Peltoviljelykasveilla kerääjäkasviksi ei hyväksytä 
öljyretikkaa, muokkausretiisiä tai muita 
ristikukkaisia öljykasveja tai näiden seoksia

– Yksivuotisilla puutarhakasveilla kerääjäkasvi voi 
olla myös hunajakukka, öljyretikka tai 
muokkausretiisi

– Voidaan kylvää hieman ennen sadonkorjuuta tai 
sadonkorjuun jälkeen varhaisperunaa tai 
varhaisvihanneksia kasvavalle alalle, muutoin 
kylvön yhteydessä tai viimeistään orasvaiheessa 



Tulevia muutoksia 
ympäristökorvaukseen

• Rajoitukset toimenpiteissä
– Peltoluonnon monimuotoisuus

– Saneerauskasveista maksetaan enintään 
25%:lle sitoumusalasta

– Viljelyssä oltava vähintään 2ha perunaa, 
sokerijuurikasta tai avomaan 
puutarhakasveja, että maksetaan

– Voi olla samalla alalla enintään kaksi vuotta
– Alkuperäisrotueläinten kasvattaminen

– Riittää, että vuohet tuottavat jälkeläisiä 
vähintään 2krt sopimuskaudessa



Tulevia muutoksia 
ympäristökorvaukseen

• Muuta
– Sitoutumattomalta tulevia korvauskelpoisia 

aloja ei voi lisätä sitoumukselle

– Päätukihaun ajankohdaksi kaavaillaan 15.4.-
15.6. 2016 -> Ei tarvitsisi tehdä 
kylvöalamuutoksia

– Mavi ja kunnat käsittelevät ilmeisesti asiaa 
tammikuun lopussa talvipäivillään
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Luomusitoumus

Yleistä luomukorvauksesta 
• Oma erillinen tukijärjestelmä
• Ei vaadi ympäristökorvaussitoumusta taustalle 
• 5-vuotinen sitoumuskausi, jonka jälkeen 

vuosittaiset jatkot 
• Ohjelmatukien yhteinen tukikelpoisuus 
• Sitoumustyypit: kasvitila, eläintila, puutarhatila
• Kaksi ohjeistavaa viranomaista 

–Evira: luonnonmukaisen tuotannon ohjeet, 
valvontajärjestelmä ja tuotantotarkastukset 
–Mavi: luonnonmukaisen tuotannon korvaus 
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Haku v. 2016/ luonnos
• Hakuaika ?
• Tehdään uusia luomusitoumuksia
• Alan lisäys enintään 5 ha; liitetään olemassa 

olevaan, yli 5 ha tehdään uusi sitoumus
• Hakemuksesta voidaan peruslohkolle lisätä 

enint. 0,10 ha korvauskelpoinen peltoala
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Luomusitoumus

• Luomusitoumusten yhteiset ehdot 
Tukikelpoisuusehdot (täytyttävä aina) 
 Aktiiviviljelijä 
 Alaikäraja 
 Sitoumuksen vähimmäisala 5 ha / 1 ha
 Kuuluttava luonnonmukaisen tuotannon 

valvontajärjestelmään koko sitoumuksen ajan ja 
noudatettava komission luomuasetusta 834/2007 
koko peltoalalla

 Puutarha-alalle oma luomusitoumus
 Koulutusvaatimus 5 + 2
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Luomusitoumus
Luonnonmukaisen tuotannon sitoumus (kasvitila) 
• Myyntikasvivaatimus 

• Vanhat luomutilat: myyntikasvivaatimus 30 %, ei 
tarvita jos 

─ Yhteistyösopimus luomukotieläintilan kanssa 
─ Pääosa sadosta käytetään oman karjan 
rehuksi 
→ 5-v. jälkeen tilan täytyy tuottaa myyntikasveja 
TAI on tehtävä luonnonmukaisen  kotieläin-
tuotannon sitoumus

• Uudet luomutilat: myyntikasveja 30 % 4. ja 5. 
vuonna 
• Voidaan muuttaa luonnonmukaisen 
kotieläintuotannon sitoumukseksi 
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Lisäysaineisto
• Luomutuotannossa luomusiementä
• Tavanomaisen siemenen käyttö

– Lupa ennen kylvöä, istutusta
– Viimeistään ennen 1.5
– ELY:n myöntämä lupa voimassa kyseisen 

kasvukauden
* lajista ei yhtään lajiketta
* myyjä ei pysty toimittamaan, vaikka tilaus 
ajoissa
* lajiketta ei rekisterissä: perustelu miksi kyseinen 

lajike
- Eviran yleinen lupa
- Siemenlistan ”rauhoitusaika” 1.4 alkaen

- Esim. Mansikka: satotaimille ei voi saada 
poikkeuslupaa, emotaimille voi



ELINVOIMAINEN
MAATILATALOUS
-HANKE

Hankkeessa teemme yhteistyötä

• Yhteiskumppanina ProAgria Keskusten Liitto sekä 
TTS Työtehoseura

Hanketta rahoittaa Euroopan maaseudun kehittämisen 
maatalousrahasto ja Hämeen Ely-keskus.


